MarjaVerkko ry:n verkostoilta
Aika: Ke 18.8.2021 klo 18.00
Paikka: Zoom -etäkokous (+ asukastila Rubiini)
1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkko
Minttu Ruohola, MarjaVerkko
Elina Olki, MarjaVerkko
Tiina Humaloja, KiVa
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan Omakotiyhdistys
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen
Tapio Pousi, LC Vantaankoski-Vandaforsen
Päivi Wickström, LC Vantaa/Rubiini-Rubinen
Katja Siljamäki, Kalliola
Maarit Hakkarainen, Kalliola
Iiro Salminen, Vantaankosken srk

2. Kivistön kyläjuhlan tilannekatsaus
Valitettavasti Kivistön kyläjuhla jouduttiin tänäkin vuonna siirtämään vuodella eteenpäin
uusien, 20.8.21 voimaan astuvien, koronarajoitusten vuoksi. Linkki avi:n tiedotteeseen:
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69915796
Vaikka koronapandemian aiheuttama epävarmuus on ollut läsnä, työtä tapahtuman
järjestämisen eteen tehtiin koko ajan. Niin harmillinen kuin tilanne onkin, turvallisuus tulee
asettaa ensisijaiseksi.
Kokouksessa keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää joku pieni livestriimi tai tehdä
videokooste osasta ohjelmaa, jota olisi nähty kyläjuhlassa. Tätä asiaa selvitetään. Seurakunta
lupasi olla avuksi mahdollisuuksien mukaan toteutuksessa ja jakamisessa, jos jotain saadaan
järjestymään.
3. MarjaVerkon syksyn 2021 ohjelmasuunnitelma
Syksylle on suunniteltu monenlaista ja monipuolista ohjelmaa. Kivistön kohtaamispaikka on
tästä lähin sekä keskiviikkoisin että perjantaisin klo 9-15. Yhteisöllinen työtila ei ole vetänyt
osallistujia koronaepidemian aikana, kun ihmiset tekevät etätöitä kotoa käsin ja osallistuvat
paljon etäkokouksiin. Kohtaamisille on sen sijaan entistä enemmän tarvetta. Lyhytkurssien,
verkostoiltojen, haitallisten vieraslajien torjuntatalkoiden ja alueellisten siivoustalkoiden lisäksi
MarjaVerkko on käynnistänyt roskakävelyryhmän toimintaa sekä neulegraffititeosta, jolla olisi
tarkoitus tuoda osallisuutta, iloa ja väriä katukuvaan, jos vain lupa heltiää kaupungilta. Jos
lupaa ei saada, koristellaan teoksilla vaikkapa ikkunoita. Teokseen osallistuminen on herättänyt

kiinnostusta ja osallistujiakin on jo ihan mukavasti ottaen huomioon, kuinka varovaisesti
viestinnän kanssa on lähdetty liikkeelle.
Alueelliset siivoustalkoot järjestetään jälleen tänä syksynä. Ajankohdaksi valikoitui lauantai
2.10. Jos koronarajoitukset sallivat, MarjaVerkko suunnittelee talkooväelle (mukaan lukien
haitallisten vieraslajien torjuntatalkoisiin ja roskakävelyryhmän toimintaan osallistuneille)
kiitostilaisuutta talkoiden yhteyteen. Lähikouluja ja päiväkoteja houkutellaan mukaan
talkoilemaan siivoustalkoita edeltävän viikon aikana. Lisäksi nyt kun kyläjuhla piti perua,
MarjaVerkossa pohditaan mahdollisuutta tehdä Kivistön joulutorista pidempikestoinen
tapahtuma. Jouluvalokatusuunnitelmaa viedään eteenpäin koko ajan ja se toivottavasti
saadaan toteutumaan tänä vuonna avajaistapahtumineen kaikkineen. Sponsoreita ja tukijoita
etsitään parhaillaan. Osallistumisesta kiinnostuneet tahot voivat ottaa yhteyttä hallituksen
puheenjohtajaan John Simoniin (john.simon.1943@gmail.com) tai Elinaan
(elina.olki@marjaverkko.fi).
Verkostoiltojen mahdollisia teemoja syksylle ovat mm:
• Kivistön uusien valtuutettujen esittäytymisilta
• Kivistön kulttuuriteemailta
• Lapinkylän kehityssuunnitelmat -teemailta
• Urheiluteemailta
• Turvallisuusilta
• Kuinka selviytyä yhä jatkuvassa koronatilanteessa? – teemailta
Voit ottaa yhteyttä ja kertoa, mitkä näistä teemoista juuri sinua kiinnostavat.
4. Muut asiat
• 20.8. Leffapiknik Kenraalinpuistossa n. klo 21.30 alkaen. Elokuvana Thelma & Louise.
Ikäraja K-16. MarjaVerkko mukana järjestämässä yhdessä Pop Up Kino Helsingin ja
Vantaan kulttuuripalveluiden kanssa. Sitä ennen Soundia ja Liikettä – Soiva Ombra tapahtuma Lincolninaukiolla klo 17.30 alkaen. Tanssia yms. esityksiä. Mm. Minna
Tervamäki ja Jeffrey Kam, joka esiintyi KYTKE-festarilla muutama vuosi sitten
• 30.8. Vantaan kaupungin järjestämä Osallistuva Vantaa -seminaari. Seminaarissa
kuullaan ja keskustellaan osallisuuden ja asukasvaikuttamisen tilasta Vantaalla. Pääset
vaikuttamaan Osallistuva Vantaa –ohjelmaan, joka ohjaa asukasvaikuttamisen ja
asukasosallisuuden kehittämistä. Tutustu ohjelmaan
osoitteessa https://osallistuvavantaa.fi/q/42yi3bg7no88
• 6.9. Kivistön Martat ja Suomen Latu järjestävät yhdessä sieniretken klo 17 Keimolan
Kaiun Majalta
5. Seuraava verkostoilta
• Keskiviikkona 15.9. klo 18 etänä Zoomissa (sekä rajoitetusti asukastila Rubiinissa).

